
Aukce pobočky ČNS v Táboře a pobočky ČNS v Českých Budějovicích 

 

Na táborské 76. aukci, kdy byla prodávána sbírka početních grošů a peněz se mi podařilo vydražit 

položku 1132 – početní peníz, svatební (?) – Bernard Ignac Martinic/Polyxena ze Šternberka   R! 

Bernard Ignác Martinic ( 1614/15 – 1685 ). Byl radou, nejvyšším sudím, komorníkem Ferdinanda III., nejvyšším 

purkrabím českým a posledním českým místodržícím. Byl nositelem řádu zlatého rouna. Založil slánský 

františkánský klášter a piaristickou kolej. Prvou manželkou byla Polyxena Holická ze Šternberka, druhou Zuzana 

Polyxena z Ditrichštejna. 

„Hledáním“ na internetu a v literatuře jsem však žádnou zmínku o tomto penízi nenašel a v diskuzi 

pouze názor, že se jedná o falzum. „Bádáním“ s kolegou v Knihovně Národního muzea v publikaci Maxe 

Donebauera jsme v pol. č. 39. nalezli opis, který patří tomuto penízi a to v tzv. Kiliánových falzech! 

 

Opis: 

 BERNARD.IGNAT.S.R.I. COMES.A.MARTINITZ 

  POLIX.COM.A.MARTINITZ.NATA.BAR.STERNBERG 

  

Padělky mincí - falza - kiliánská falza 
- padělky českých denárů velkého střižku a početních peněz přisuzované svým vznikem do okruhu V.Kiliána. Evidentní falza z 
Kiliánovy sbírky jsou velmi vzácná, většinou se jedná o padělky mladšího data. Ověření je možné jen srovnáním se zaručenými 
exempláři např. ze srovnávací sbírky mincovních padělků Národního muzea v Praze. Kiliánská falza jsou přisuzována okruhu 
okolo V. Kiliána (1803-73) a časově kladena do prvé poloviny 19. století. 
KILIÁN Vilém (1803-1873) 
- český sběratel mincí. Absolvent filozofie, většinu života pracoval jako stavovský pokladník v Praze a Mladé Boleslavi. Díky 
bohatým příjmům záhy vybudoval rozsáhlou sbírku vzácných, především českých mincí. Tuto početnou mincovní kolekci však 
z dosud ne zcela jasných důvodů v roce 1858 rozprodal. Prodaná sbírka vzbudila později podezření, protože obsahovala řadu 
padělků (zvláště vzácných rodových početních peněz). Na souvislost s těmito falzy a padělanými razidly z vrchu Bohdalce 
upozornil numismatik J. Smolík (1878). V celém Kiliánově případu je dodnes mnoho nejasného. 

Zdeněk Petráň, Pavel Radoměrský - Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky, LIBRI 2006 
 

DONEBAUER Max (1838-1888) 
- významný českoněmecký sběratel českých mincí a medailí druhé poloviny 19. století. Za 20 let intenzivní sběratelské činnosti 
vybudoval jednu z největších soukromých sbírek mincí a medailí.  



 Na aukci pobočky ČNS v Českých Budějovicích dne 17.5.2015 bylo možné ještě zakoupit 

měděné pamětní medaile k 750. výročí založení Českých Budějovic vydané pobočkou. Stříbrné medaile 

už byly rozebrány. Pobočka vydala již 11. číslo magazínu pro sběratele - budějovický Numismatik, kde 

mimo jiné pan PhDr. Jiří Chvojka se věnuje nálezu mincí z obce Bošilce a to v popise složení nálezu a 

také s vyobrazením chyboražby malého groše 1952 (1592). 

 

Na aukci byla dražena také řada zajímavých položek, např.: 

 366. 20Kč 1926 serie H (dosažená cena 12.000,-Kč) 

 492. A.Podlaha a dokončení chrámu sv. Víta 1929. Šejnost (dosažená cena 6.000,-Kč) 

 

 

 
          
          P.Prokeš – P.Háček 

 


